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Promenad på schemat
Elever i Ekängen startar dagen 
med pulspass.

 

Redaktören har ordetUr innehållet

    på jobbet
LINKÖPINGS KOMMUN

Foto  
Oskar Lürén

På omslaget
”Det här är ett 

spännande och 
varierande jobb”, 
säger kommun-

väktarna Katarina 
Johansson och 

Per Lundin.

Foto Åke Karlsson

”Mitt största mål är att bli frisk”
Albin Adell Sjöberg, administrativ assistent, lever sedan 
2015 med en hjärntumör, som påverkar hela hans vardag.
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11 Redo för utryckning?  
Räddningstjänsten vill hitta
nya deltidsbrandmän bland
kommunanställda.

När låtsasvärlden tar över

Utan att tänka plockar jag fram mobiltelefonen. Som om en magnet 
vore inopererad i tummen dras den automatiskt till Facebook- 
appen. Ett klick och en ny värld öppnar sig. Här kan jag ständigt 
följa mina vänners dagar, få mig ett gott skratt över ett roligt film-

klipp, dela med mig av bilder eller vardagliga händelser i mitt eget liv, klicka 
in på avlägsna bekantas profilsidor, titta på bilder som mina vänners vänner 
blivit taggade i, få veta att grannen säljer en overall i storlek 164, att Ellos har 
25 procent rabatt på gardiner, att barndomsvännens kusin sörjer sin döda 
undulats bortgång…  

Stopp! Vad ska jag med all den här informationen till, som jag egentligen  
inte ens är intresserad av och som tar upp min tid? Ändå kan jag inte låta  
bli att öppna appen. Tänk om det har hänt något sedan sist jag tittade i  
flödet?

Stopp igen! Vad händer? Plötsligt går livet ut på att följa inlägg på sociala medier? 
Varje fikarast, på väg hem från jobbet, vid matlagningen, på toaletten (!), vid 
TV:n, på promenaden, innan sänglampan släcks… 

Herregud, jag är ju besatt. Istället för att stänga av mobilen 
och sitta och prata med maken, har jag ödslat otaliga tim-
mar på att nyfiket och till viss del avundsjukt blicka in i 
andra människors liv – personer som jag inte ens känner. 

Jag är glad att jag kommit till insikt och vaknat upp från 
en digital låtsasvärld. Appen är raderad och begäret 
har drastiskt minskat. Det känns skönt. Hur kunde 
jag bli så fixerad av något så ytligt? Tidigare fnös 
jag åt personer som sa sig vara emot Facebook. 
Nu börjar jag förstå er. Det finns självklart 
många bra saker med sociala medier, men 
det är alldeles för lätt att dras med och 
skapa behov som egentligen inte finns.

Så, tänk gärna efter innan du öppnar 
appen nästa gång. Varför vill du klicka in på 
Facebook – är det för att hålla kontakt med 
nära och kära, eller för att minska rädslan av att 
missa något ”viktigt”?

Emmilie Engström, redaktör15
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På slirig vägbana
Under våren har medarbetare på Socialförvaltningen fått öva på halkkörning. ”Vi vill  
öka säkerhetstänket”, säger Christer Nilsson, HR-konsult och ansvarig för satsningen.

TE X T EMMILIE ENGSTRÖM  FOTO JEPPE GUSTAFSSON
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under våren, men tyvärr fick vi ställa 
in flera eftersom vi inte kunde fylla 
passen. Det är oklart varför det inte 
har funnits ett större intresse. 

Ute på banan fördelas gruppen i tre 
bilar. Första övningen handlar om att 
behärska bilen i en hal kurva. Från 
komradion instruerar riskutbildaren 
Peter Falk hur förarna ska köra.

– Nu kan du gasa upp till 45 kilo-
meter i timmen, så får vi se vad som 
händer, säger han.

Föraren följer order och bilen får 
sladd och glider längs sidan. Alkohol-
handläggaren Gunnar Widström för-
vånas över hur svårt det är att få bilen 
att göra som han vill.

– Den här övningen tycker nog jag 

Det sladdas och sliras när gänget 
från Socialförvaltningen sätter 

sig bakom ratten och rullar ut på halk-
banan. Idag är det en liten grupp på 
fyra personer som övar på halkkör-
ning. Dagen har inletts med en teori-
lektion om reaktionsförmåga, olycks-
risker och bromssträckor. 

– Det här borde alla få prova på, 
säger Johan Adolfsson, alkoholhand-
läggare på Linköpings kommun. 

Under våren har alla medarbetare på 
Socialförvaltningen haft möjlighet 
att anmäla sig till utbildningen, som 
hållits på Linköpings motorstadion. 
Initiativet kommer ursprungligen från 
de fackliga ombuden.

– Jag tycker att det här är ett bra 

förslag. Vi vill såklart ge våra medar-
betare förutsättningar för att de ska 
kunna genomföra sina arbetsupp-
gifter på ett säkert sätt, säger social-
chef Anita Lhådö. 

Johan Adolfsson håller med. Han 
tycker att halkkörningen är ett bra 
initiativ, särskilt med tanke på att han 
kör mycket bil i jobbet.

– Vi handlägger även alkoholären-
den i Valdemarsviks, Åtvidabergs och 
Söderköpings kommun, så det blir 
ganska långa sträckor. För mig var det 
därför självklart att gå utbildningen. 

Men tyvärr har intresset varit 
svalt, berättar Christer Nilsson, som 
ansvarat för samordningen av utbild-
ningen. 

– Vi hade bokat fem tillfällen 

var den svåraste, särskilt med den 
överstyrda bilen. Vår kommunbil är 
mer understyrd och stabilare, konsta-
terar han efter att ha testat de olika 
fordonen på banan.

Nästa övning handlar om att bromsa 
på halt underlag. Vatten sprutas ut 
på den gummibelagda marken och 
förarna uppmanas att gasa upp till 
45-50 kilometer i timmen. 

– Bromsa! beordrar Peter på radion. 
Ju högre hastighet bilen färdas i desto 
längre blir bromssträckan, vilket för-
arna får erfara. I 50 kilometer i timmen 
blir bromssträckan cirka tio meter, 
men på hal vägbana blir sträckan sex 
gånger så lång. 

– Det tänker jag verkligen inte på 
när jag är ute och kör. Bara man inte 
kör över 50 kilometer i timmen när 
det är halt ute så har man kontroll, 
brukar jag tänka, men det inser jag 
ju är helt fel, säger Johan Adolfsson 
när han klivit ur bilen. 

Kollegan Monica Palombo håller 
med och är nöjd med dagens övningar.

– Den här har verkligen varit nyt-
tig. Det är synd att inte fler har tagit 
chansen. Jag kan absolut rekommen-
dera att testa.

Under hösten är ytterligare åtta 
pass inbokade med totalt 128 platser.

– Hoppas att det är fler som nappar 
till höstens utbildningar då vintertiden 
närmar sig, säger Christer Nilsson. .

Bild till vänster: Socialsekreteraren Nelli 
Tornell trivs bakom ratten på de sliriga 
banorna. ”Det här är både roligt och lärorikt”. 
 
Bilder till höger: Deltagarna får känna på 
banans underlag innan de sätter sig i bilarna. 
 
”Tyvärr har intresset inte varit så stort. Vi 
har fått avboka några pass”, säger Christer 
Nilsson (till höger i bild), HR-konsult och som 
hållit i samordningen av utbildningstillfällena. 
 
Peter Falk, riskutbildare, håller i kursen. 
 
Gunnar Widström och Monica Palmobo 
rekommenderar andra medarbetare att gå 
utbildningen. 
 
Efter några varv lär sig deltagarna hur de ska 
hantera bilen på det hala underlaget. 
 
Innan deltagarna går ut på körbanan får de 
testa att ta sig ur en upp- och nedvänd bil på 
bästa sätt.
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Den 4 april nästa år blir en historisk dag. Då 
öppnar nämligen Linköpings kommuns för-

sta kontaktcenter. Det är i dagsläget inte bestämt 
i vilken lokal verksamheten ska ligga, men klart 
är att centret kommer att bestå av sammanlagt 43 
medarbetare. Martin Liabäck, som just nu leder 
uppbyggnadsarbetet av den nya verksamheten, 
blir kontaktcentrets chef. Anita Björk, nuvarande 
chef för medborgarkontoren, blir en av två verk-
samhetschefer. 

– Just nu håller vi på att rekrytera ytterligare 
en verksamhetschef som ska ha fokus på drifts-
frågor, samt fyra gruppledare, en utbildare och 
fyra samordnare. I slutet av augusti går vi ut med 
en annons där vi söker resterande medarbetare, 
säger Martin.

Han efterlyser serviceinriktade personer som 

gillar att lösa problem och som trivs med att arbeta 
i team.

– Jag vill ha en grupp med olika personligheter 
där vi kan komplettera varandra och där prestige 
inte får stå i vägen för prestation.

Införandet av kontaktcentret är ett stort projekt och 
något som kommer att påverka många medarbe-
tare. Det är dock svårt att säga hur många som 
berörs, förklarar Martin. 

– Det vi vet är att medborgarkontoret med deras 
17 anställda kommer att påverkas eftersom Kon-
taktcenter på sätt och vis ersätter kontoret. Sedan 
vet vi att fler kommer att bli påverkade, men inte 
hur många eller på vilket sätt. Det beror på hur 
förvaltningarna väljer att organisera sig och hur 
många som vill flytta med till Kontaktcenter. 

Rekryteringen till kommunens nya kontaktcenter är i full gång. 
”Vi söker personer som är problemlösare, serviceinriktade och 

kan arbeta i team”, säger Martin Liabäck, projektledare och chef för 
Kontaktcenter.

Medarbetare
efterlyses till nytt
kontaktcenter

Överlag är reaktionerna från medarbetare positiva. 
Många tycker att det är på tiden att kommunen 
startar ett kontaktcenter, menar Martin. 

– Särskilt när jag berättar om den senaste KKiK-
mätningen (Kommunens Kvalitet i Korthet). Den 
visar bland annat hur tillgänglig kommunen är via 
mejl och telefon. Vi ligger på plats 143 av 147. Som 
femte största kommun i Sverige måste vi ligga 
mycket högre än så.

Men det finns även medarbetare som känner oro 
kring förändringar som sker i samband med infö-
randet av den nya verksamheten.

– Jag får en del frågor om hur Kontaktcenter ska 
organiseras och hur vi ska arbeta. Det finns viss 
oro för hur ens egen roll ska komma att förändras. 
Sådant har jag förståelse för, men just nu har vi 
inte alla svar att ge. Vi hoppar in i det okända, 
men vi måste dit, säger Martin. 

Medarbetare som är osäkra på att flytta med till 
Kontaktcenter eller inte, har möjlighet att redan 
nu prova på jobbet. Med hjälp av ett särskilt test-
program får du söka information och hitta svar 
på de frågor som dyker upp via mejl eller telefon. 

– Det är ett bra sätt att ta reda på om det här 
jobbet är något för dig. Att arbeta i Kontaktcenter 
innebär att jobba med snabba puckar och där det 
finns ett annat tempo än vad många är vana vid, 
säger Martin. .

TE X T OCH FOTO EMMILIE ENGSTRÖM

Avslutar arbetsveckan med reportage från 
halkbanan.

På väg mot Göteborg för att se hur kom-
munen där arbetar med digitala nyheter.

Dags för tidningsmöte!



L I N K Ö P I N G S  K O M M U N  på jobbet |  0 2  |  2 0 1 8 7

TE X T GUNILLA RECH

Resultatet av medarbetarundersökningen 2018 skiljer sig något från den förra 2016. 
Engagemanget är fortsatt stort både bland medarbetare och chefer, men sedan den 
förra mätningen har det skett en liten försämring.

Helhetsbilden, som kallas organisationsindex, 
ligger fortfarande högt jämfört med jämför-

bara organisationer. Men den positiva trenden från 
undersökningen 2016 har brutits med en liten ned-
gång som går att se inom i stort sett alla områden.

– Organisationsindex är ett viktigt mått för det 
talar om på det stora hela hur vår organisation mår 
och fungerar, säger HR-direktör Sonja Erlandsson. 

Indexet mäter områdena engagemang, individu-
ella mål, arbetsplatsens mål, information, arbets-
organisation, samarbete, kompetensutveckling och 
närmaste chef. 

– Det som är viktigt här är att den negativa 
utvecklingen gäller samtliga frågeområden för 
kommunen totalt även om tillbakagången är 
störst för området information. Det är en viktig 
signal om att vi måste arbeta brett med åtgärder 
och att det inte handlar om en enstaka insats på 
något enskilt område, säger hon.

Det tydligaste utvecklingsområdet är information. 
Medarbetarna upplever i mindre grad än tidigare 
att de får veta vad som händer inom kommunen, 
medan cheferna fortfarande har samma uppfatt-
ning som 2016. 

– Det här är tydliga signaler från medarbetarna 
som vi måste lyssna på. Vi behöver förbättra vår 
internkommunikation, både när det gäller nyhets-
förmedling och former för att skapa ökad delaktig-
het. Det är en viktig del av mitt uppdrag, säger 
Maria Ottosson, ny kommunikationsdirektör sedan 
april månad.

Andra områden som behöver stärkas är medarbe-
tarnas förtroende för varumärket och upplevelsen 
av kommunens rykte.

Det minskade förtroendet för kommunen åter-
finns framför allt bland kvinnliga medarbetare. 
Men också bland de unga. Tidigare har de yngsta 
medarbetarna också varit de som skattat kom-
munen högst.

Utvecklingen för några av förvaltningarna är mer 
tydlig än för de övriga. Social- och utbildningsför-
valtningarnas medarbetare upplever sig ha fått en 
bättre arbetssituation nu än 2016. Då hade många 
asylsökande kommit till Sverige vilket även påver-
kade kommunernas arbete.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, där-
emot, upplever mer press nu när kommunen be-
finner sig i ett expansivt utbyggnadsskede. .

Så tycker medarbetarna 
om kommunen

Att söka jobb idag är 
ingen lek, utan snarare 
en heltidssysselsättning. 
Det vet både de som ska 
närma sig arbetsmark-
naden och vi som arbe-
tar inom området för 
arbetsmarknadsinsatser. 
För den som kommer till
Sverige och blir ny med-
borgare blir det ofta en 
ännu tuffare väg in på 

arbetsmarknaden, då du har fler hinder att for-
cera och detta oavsett utbildningsbakgrund. 

Vad kan vi då göra för att underlätta för denna 
arbetskraft att nå ut och få kontakter med före-
tag och andra organisationer med rekryterings-
behov? Ett antal initiativ har framkommit under 
åren med blandad framgång. En av anledning-
arna till att personer inte får anställning är ju 
matchningsbiten, att finna rätt person till rätt 
plats. Våra system för att lyckas med den delen 
är inte helt fungerande skulle jag säga, men jag 
har inte för avsikt att fördjupa mig i den fåran 
denna gång. Istället vill jag delge några goda 
exempel på hur vi kan ta till vara på kompetens 
och göra något bra med de medel som finns. 

Bland andra som engagerat sig i frågan om att 
fånga upp och behålla invandrade akademiker 
finns Jusek, som tagit fram ett mentorsprogram 
för invandrade akademiker. Inom Jusek söks kvali-
ficerade mentorer som genom mentorskapet får 
chansen att utvecklas genom mötet med en adept 
med utländsk examen. Ett erbjudande för de som 
deltar i programmet som pågår i sju månader, 
att få utbildning i mentorskap, interkulturell kom-
petens, samt kontinuerlig guidning av Jusek 
under perioden. En mentor har ju också möj-
lighet att hjälpa till med att öppna dörrar som 
annars är stängda. Tänk, detta är ju en fantas-
tisk möjlighet för alla parter att ta vara på kom-
petens och att både utveckla och utvecklas! 

Det är något av en lyx och ett delikat problem att 
ha tillgång till alla dessa resurser, det är också 
viktigt att ha med sig. Vi lever i överflöd på 
många sätt och har väldigt mycket att dela med 
oss av, samtidigt som vi som lever i detta också 
kan behöva input och perspektiv på livet med 
arbete och allt vad det innebär. Oftast kan vi 
ändå med ganska enkla medel skapa mycket, 
till exempel genom möten och utbyte av erfaren-
heter. Alltså att lyssna på varandra. Jag önskar 
er avslutningsvis alla läsare en riktigt ljus, varm 
och fin sommar!

Från
fackförbundet
De fackliga organisationerna turas om att skriva 
spalten. Denna gång skriver Juseks representant 
Marie Holmgren.

Foto privat

FAKTA
Medarbetarundersökningen 2018

• Syftet är att ta reda på vad medarbetare och chefer 
 tycker om Linköpings kommun. Resultatet ligger till 
 grund för åtgärder som ska förbättra arbetssitua-
 tionen på alla nivåer inom kommunen.

• Undersökningen har skickats ut till cirka 8 500 varav 
 6 400 medarbetare har svarat vilket innebär en svars-
 frekvens på 75 procent. Undersökningen genomfördes 
 för fjärde gången och har tagits fram av Ipsos

i

Vad säger kommundirektören om resultatet av medarbetarenkäten? Läs mer på sidan 14.

Katter på nätet bra för jobbet

ÄR DU EN av dem som tittar på gulliga kattklipp 
på nätet under arbetstid? Enligt en studie gjord 
vid Penn State University i USA, blir medarbe-
tare som tar en paus i jobbet och tittar på katt-
klipp gladare, piggare och jobbar bättre. 

Att titta på kattfilmer på arbetstid kan för- 
bättra arbetsmiljön. Det visar en amerikansk 
studie.

FORSKAREN JESSICA MYRICK har studerat 7 000 
personer, som tittat på gulliga kattklipp på nätet 
och som sedan fått beskriva vilka känslor det 
medfört. Flertalet 
uppgav att de 
kände sig 
mindre ängsliga, 
irriterade och 
nedstämda.
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DEN 6, 7 och 8 november arrangeras En festival för 
oss på Konsert & Kongress. Årets tema är ännu 
inte spikat, men Anne-Marie Sanderi, projekt-
ledare för festen, lovar att det blir en fartfylld 
kväll.

– Precis som tidigare år kommer vi att ha en 
artist eller grupp som blir festens stora drag-
plåster. Vem eller vilka det blir är inte helt klart 
än, säger hon.

DET KOMMER ÄVEN att finnas dj och trubadur 
på plats, och precis som tidigare år bjuds med-
arbetarna på mat och dryck.

– Vi hoppas att alla får en riktigt trevlig kväll 
tillsammans. Vi vill få folk att sjunga, dansa 
och bjuda på sig själva. Det är viktigt att skratta 
och våga släppa loss för att ha energi till det 
viktiga jobb vi gör, säger Anne-Marie. 

Fortsättning följer…

SEDAN HÖSTEN 2017 har en översyn av den sociala 
sektorn i Linköpings kommun pågått. Syftet är att 
få en klar bild av hur arbetet kan organiseras på 
bästa sätt. 

Mot bakgrund av översynen har kommundirek-
tören beslutat om en ny förvaltningsorganisation 
som innebär att nuvarande socialförvaltning och 
Omsorgs- och äldreförvaltningen sammanförs i en 
gemensam förvaltning. Översynen visar bland annat 
att förvaltningarna behöver få en ökad möjlighet 
att ta ett helhetsansvar för både myndighetsbeslut 
och insatser gentemot brukare.  

– Den pekar också på att det behövs en bättre 
sammanhållning vad gäller styrning och uppfölj-
ning. Den verksamhet som bedrivs inom social-
tjänsten är i hög grad beroende av effektiv samver-
kan, vilket dagens förvaltningsorganisation för-
svårar. Det är viktigt att vi gör något åt de förbätt-
ringsområden som har kommit fram i översynen, 
säger Mikael Borin, biträdande kommundirektör 
och ansvarig för organisationsförslaget.

SYFTET MED DEN nya förvaltningen är att få en mer 
sammanhållen organisation som stödjer social- och 
omsorgsnämnd, äldrenämnd samt arbetsmarknads-

nämnd med både myndighetsutövning och be-
ställning. 

– Utgångspunkten är att den nya förvaltnings-
organisationen ska göra arbetsprocesser både tydli-
gare och effektivare, och att det i sin tur ska under-
lätta för våra medarbetare, säger Mikael Borin.

Efter sommaren kommer en förvaltningschef att 
tillsättas, som får i uppdrag att forma den nya orga-
nisationen. Förvaltningsförändringen börjar att gälla 
från och med den 1 januari 2019. 

KOMMUNEN KOMMER ÄVEN att införa en ny politisk 
organisation, som delvis ligger till grund för den 
nya förvaltningen. Förändringen innebär att social- 
och omsorgsnämnd samt äldrenämnd kommer 
att ha ansvar för både myndighetsutövning och 
beställning inom respektive ansvarsområde från 
och med den 1 januari 2019. Arbetsmarknadsnämn-
den kommer att ha arbetslöshets- och integrations-
frågor som ansvarsområde. 

Socialförvaltningen och Omsorgs- och äldreförvaltningen ska omorganiseras. Beslutet, 
som bygger på den översyn som har genomförts under hösten, innebär att förvaltning-
arna slås ihop.

Klart för ny
förvaltning i kommunenGör dig redo för dans och skratt. I höst 

är det nämligen återigen dags för kom-
munens stora medarbetarfest. 

Dags för
En festival för oss

Stort grattis! Hur känns det?
– Jätteroligt. Jag är både stolt och hedrad över 

att ha fått den här utmärkelsen.

Du har tilldelats priset för ditt tydliga, orädda och 
omtänksamma ledarskap. Kan du berätta mer om 
hur du är som chef?

– Ihärdighet och engagemang är två ledord som 
jag brukar använda mig av. Jag känner ett stort 
engagemang till de vi är till för. På Järdalavägen 
har vi inställningen att alla boende ska vakna 
med förväntningar på dagen. Det är en utgångs-
punkt som skapar engagemang både hos personal, 
anhöriga och hyresgäster. 

Järdalavägens vårdboende har gjort en positiv ut-
veckling det senaste året. Berätta om resan.

– Kommunen tog över Järdalavägen i oktober 

förra året. Då var det ett bo-
ende som inte klarade äldre-
omsorgens krav. Sedan dess 
har vi arbetat mycket med 
kompetensutveckling. Med 
stor hjälp från Lärcenter
har vi även skapat en ny
trivsam miljö. Det finns fort-
farande mycket kvar att göra,
men vi har kommit en bra bit på vägen. 

Förutom diplom har du även fått ta emot ett pris på 
100 000 kronor. Vad ska pengarna användas till?

– De ska gå till individuell kompetensutveck-
ling. Jag har fått en mentor som tillsammans med 
mig ska ta fram en kompetensplan. Bland annat 
har jag ett önskemål om att åka till Holland och 
besöka demensbyarna som de har byggt upp. 

Föreningen Gott ledarskap i demensvård delar årligen ut ett nationellt stipendium bland 
chefer som utmärkt sig föredömligt och som är en förebild för andra ledare. I år har 
utmärkelsen gått till Pia Fransson, verksamhetschef på Järdalavägens vårdboende.

Nationellt pris till verksamhetschef
FLERA LINKÖPINGSSKOLOR HAR under ett år testat 
nya modeller för arbetstid. De har kunnat välja 
mellan två olika metoder, där den ena innebär 
att lärarna har full förtroendetid, medan den 
andra modellen utgår från 40 timmar arbetsplats-
förlagd tid och 5,5 timmar förtroendetid. Lärare 
har normalt omkring 35 timmar reglerad arbets-
tid och 10,5 timmar förtroendearbetstid. Enligt 
Frida Andersson, förhandlare på Linköpings kom-
mun, är det många lärare som känner sig stressade 
och att de inte hinner med sina arbetsuppgifter. 

– DET ÄR DELVIS därför som vi nu provar andra 
sätt att förlägga lärarnas arbetstid – för att se 
om det kan bli bättre arbetsmiljö för dem, 
säger Frida Andersson till organisationen Sunt-
arbetsliv.

HR-AVDELNINGENS UTVÄRDERING av pilotpro-
jekten har visat positiva resultat. Flera av med-
arbetarna upplever nämligen att det är lättare att 
kombinera arbetsliv och fritid, känner mindre 
stress och att diskussioner kring vad man hinner 
med och inte har minskat.

Kommunen vill förbättra lärarnas arbets-
miljö. Nu testas två olika arbetstidsmo-
deller, som visat sig falla väl ut.

Skolor testar
nya metoder 
för arbetstid
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     ”Mitt första jobb var faktiskt  
        som tjurvakt på en lantgård.”

FOTO JEPPE GUSTAFSSON

Efter flera år av andra toppjobb inom offentlig sektor kavlar hon upp ärmarna för att ta itu med 
utbildningsfrågor i Linköpings kommun. ”Det här har jag inte provat, så det kan jag nog”, säger 
Anne Halleberg, ny utbildningsdirektör.

Med en bakgrund som både 
lärare och rektor har hon en för-

ståelse för vardagen hos både peda-
goger och skolledare. En viktig egen-
skap som hon tror sig kunna dra 
nytta av.

– Genom förståelse och att vara ly-
hörd tror jag man kommer långt. Det 
skapar förutsättningar för att varje 
medarbetare blir en ambassadör för 
sin egen arbetsplats och yrket i stort.
Anne Hallberg har många års erfaren-
het av ledarskap inom offentlig sek-
tor. Förutom lärar- och rektorsrollen 
har hon även arbetat som kommun-
chef i Älmhult och nu närmast i 
Aneby. 

– Jag har gjort lite av varje. Mitt 
allra första jobb var faktiskt som tjur-
vakt på en lantgård. Jag har också 
varit hemsamarit, flygplansstädare 
och arbetat som säljare på Coop.

Det händer mycket inom både förskolan 
och skolan i en tid där förbättringar 
är ett måste.

– Det är väldigt viktigt att det blir 
tydligare vem som gör vad. Förskol-
lärare och lärare ska inte behöva 
göra uppgifter som chefer lika gärna 
kan göra, säger Anne Hallberg.

Sjukskrivningar är en annan fråga 
som är viktig att hantera. Linköpings 
kommun har relativt låga sjukantal.

– Vi arbetar med ett sjuk-frisk-pro-
jekt som handlar om att chefen direkt 
ska ringa och följa upp vad som är 
orsaken till sjukfrånvaron. Vi ska visa 
att vi bryr oss och är måna om att för-
ändra det som lett till sjukskrivning.

Är det så bristen på förskollärare och 
lärare ska hållas borta?

– Bland annat. Men vi ska också 
kunna lugna våra medarbetare med 

att det pågår väldigt många olika in-
satser för att göra situationen bättre. 

Men rekryteringen är ändå en stor ut-
maning för hela skolsverige. Något 
som Anne Hallberg inte vill ducka för.

– Det är ingen hemlighet att det 
råder lärarbrist i Linköping, men vi 

är inte ensamma om det. Därför är 
det viktigt att vi jobbar på bredare 
front än tidigare. 

Samtidigt anställer Linköpings 
kommun fler än någonsin. Kruxet är 
bara att det oftast är vikarier som får 
fasta tjänster, vilket utarmar vikarie-
banken som kommunen har.

– Det finns grupper utanför arbets-
marknaden som vi måste locka till 

läraryrket. Jobben finns och möjlig-
heterna likaså. Jag är stolt över att 
vara här och vill vara en del i att vi 
löser den här uppgiften, säger Anne 
Hallberg.

Du verkar vara väldigt klar med vad 
du tycker och tänker, men hur är du mer 
som person?

– Absolut har jag en tydlig vision 
men mycket handlar om att lita på 
mina oerhört kompetenta medarbe-
tare. Men som person? Ja, jag är gärna 
med familjen. Jag har till exempel 
ett barnbarn som jag brukar gå på 
hockey med. Vi båda håller stenhårt 
på Växjö Lakers. När jag började 
jobba här i Linköping fick jag en Växjö 
Lakers-souvenir av honom som pre-
sent, eftersom han visste vad Linkö-
ping var för ställe, skrattar Anne. .

Anne tillbaka i skolmiljön
ANNE HALLBERG
Ålder: 59 år.

Bor: Växjö.

Familj: Make, fem barn och sju barnbarn.

På fritiden: Åker gärna till stugan på 
Öland, hälsar på föräldrarna i födelse-
staden Karlskrona och umgås med 
familjen. Går gärna på föreställningar 
i Köpenhamn. ”Det blir antingen opera 
eller hårdrock. Green day och Guns 
N’ Roses är mina favoriter”. 

I matlådan: ”Min hemlagade gröna 
ärtsoppa eller fisk”.
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TE X T LOTTIE MOLIN

Varje människa har rätt till skydd av sina personuppgifter. Det är grundtanken i den nya Dataskydds-
förordningen som gäller i alla EU-länder från den 25 maj. I princip alla anställda vid Linköpings 
kommun påverkas av den nya förordningen.

Dataskyddsförordningen är det 
svenska namnet. Den förkortas

ofta GDPR efter den engelska benäm-
ningen General Data Protection Regu-
lation. Dataskyddsförordningen ersätter 
den svenska personuppgiftslagen, Pul. 

Alla myndigheter, företag och organi-
sationer är skyldiga att följa förord-
ningen, som reglerar hur man hante-
rar, registrerar och gallrar personupp-

gifter samt hur man dokumenterar 
själva hanteringen. Syftet med förord-
ningen är att stärka den enskildes inte-
gritetsskydd. 

Under cirka ett halvår har ett särskilt 
projekt på Linköpings kommun arbetat 
med att utbilda och på andra sätt för-
bereda kommunen inför Dataskydds-
förordningen. Projektets roll är att 
stötta och samordna, men det är inte 
de som arbetar aktivt i projektet som 

ska se till att lagen efterlevs. Det an-
svaret har alla förvaltningar själva. 

På kommunens intranät Linweb publice-
ras fortlöpande information om arbetet 
med att genomföra Dataskyddsför-
ordningen. Projektet har bland annat 
inventerat IT-system, utbildat perso-
nal och genomfört registrering av be-
handling av personuppgifter. 

Projektledare Jonas Wiman betonar 
att ingen ska vara rädd för att använda 
sig av personuppgifter. Det måste kom-
munens anställda göra för att kunna 
sköta sina jobb. 

– Det viktiga är att vi måste ha ett 
tydligt syfte, vi måste veta varför 
och till vad vi behöver uppgifterna. 
Det går inte att samla in personupp-
gifter slentrianmässigt, bara för att 
de eventuellt kan vara bra att ha 
någon gång. Vi måste också hantera 
alla uppgifter på rätt sätt.

Kommunen
rustar för ny lag

Innehållet i Dataskyddsförordningen och 
Pul skiljer sig inte väldigt mycket. Jonas 
Wiman bedömer att mellan 70 och 
90 procent är detsamma. Några ny-
heter finns dock. Bland annat finns 
omfattande sanktioner vid brott mot 
förordningen. Datainspektionen kan 
utdöma sanktionsavgift på miljonbe-
lopp vid allvarliga felaktigheter. Dess-
utom kan kommunen bli skadestånds-
skyldig till enskilda. 

En annan nyhet är kravet på myn-
digheter att utse dataskyddsombud, 
med ansvar för att bevaka dataskydds-
frågor. I skrivande stund håller Linkö-
pings kommun på att rekrytera data-
skyddsombud. 

Samtycke till att använda personupp-
gifter finns redan i Pul. Det har skärpts 
i den nya förordningen. Jonas Wiman 
påpekar att samtycket krävs i frivilliga 
sammanhang, till exempel att ha sin 
bild med i en av kommunens bro-
schyrer. Är du anställd i kommunen 
blir du inte tillfrågad om samtycke 
för att finnas med i lönesystemet eller 
att som förtroendevald finnas med i 
en förteckning över politiska uppdrag. 
Dataskyddsförordningen har också 
regler om att den enskilde har rätt att 
få personuppgifter raderade. .

Lorem ipsum25

FAKTA
GPDR (General Data Protection Regulation), på svenska Dataskydds- 
förordningen gäller i hela EU från 25 maj i år. Myndigheter, företag  
och organisationer omfattas. 

Den ersätter ländernas lagar på området, som svenska personupp- 
giftslagen. Förordningen innehåller regler om när och på vilket sätt  
personuppgifter får behandlas. Syftet är att stärka den enskildes  
integritetsskydd.

Dataskyddsförordnigen gäller för all behandling av personuppgifter  
på kommunens webbplatser, i e-post och databaser. 

Myndigheter och större företag ska utse dataskyddsombud. 

Datainspektionen är tillsynsmyndighet och kan bland annat ta ut  
sanktionsavgifter om någon bryter mot reglerna.

På kommunens intranät finns information som uppdateras konti- 
nuerligt.

Läs mer på http://linweb.linkoping.se/dataskyddsforordningen och  
mejla eventuella frågor till dataskydd@linkoping.se 

i
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– Det här är ett spännande jobb. För min del är 
det en barndomsdröm som har förverkligats. 

Jag trivs jättebra med både jobbet och kollegorna. 
De har blivit som en familj för mig, säger deltids-
brandmannen Robban Karlsson.

Till vardags arbetar han som vaktmästare på 
Ljungsbroskolan. Att kombinera sitt fasta arbete 
i kommunen med brandmansyrket fungerar bra. 

– Eftersom jag bor och arbetar i Ljungsbro så har 
jag nära till stationen både under arbetstid och på 
fritiden. 

Men det är inte längre ett krav att vara bosatt 
och arbeta på samma ort för att bli deltidsbrand-
man. Det berättar Marie Bäck Jigerström, stations-
chef på Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG).

– Idag räcker det med antingen eller. Istället änd-
rar vi jourtiderna så att de som bara kan rycka ut på 
dagtid ändå har möjlighet att vara deltidsbrandmän. 
Det är viktigt att vi anpassar oss efter hur arbets- 
och bosättningsförhållandena ser ut, säger hon.

Precis som i övriga landet är behovet av deltidsbrand-
män i Linköping stort. Särskilt svårt är det att 
hitta bemanning till stationerna i Bestorp, Ulrika 
och Ljungsbro. Men för att locka fler har RTÖG 

nu föreslagit ett samarbete med fem kommuner i 
Östergötland, där Linköping är först ut. Något beslut 
är ännu inte taget, men tanken är att kommunen 
som arbetsgivare ska uppmuntra medarbetare till 
brandmansyrket.

– Vi som aktörer inom offentlig sektor har bara 
att vinna på ett nära samarbete. Att vara deltids-
brandman är ett bra sätt för medarbetare i Linkö-
pings kommun att använda sin erfarenhet och 
förståelse för vårt gemensamma välfärdsuppdrag, 
och för många av våra medarbetare kan nyttan av 
upplevelserna från räddningstjänsten i det ordinarie 
arbetet vara stort. Jag är övertygad om att det är 
ett samarbete som gynnar såväl kommunen och 
räddningstjänsten som den enskilda medarbetaren, 
säger Sonja Erlandsson, HR-direktör på Linköpings 
kommun.

Som deltidsbrandman arbetar man jour en vecka i 
taget. Sammanlagt är det fem brandmän i tjänst 
per vecka. Robban Karlsson berättar att som ny 
brandman gick han ständigt med sökaren i han-
den och bara väntade på att få åka ut på larm.

– Efter fyra år har jag blivit lugnare, även om 
det så klart blir en adrenalinkick varje gång larmet 

Räddningstjänsten behöver fler deltidsbrandmän. Nu vill man med hjälp av Linköpings 
kommun locka fler till yrket. 

TE X T EMMILIE ENGSTRÖM  FOTO ÅKE KARLSSON

går. Jag tycker också att jag har blivit mer stresstålig 
och tryggare i mig själv.

- Dessutom har jag nytta av mina erfarenheter i 
mitt vardagliga jobb. Det är också en trygghet för 
övrig skolpersonal att veta att det finns någon på 
plats som har brandkunskaper och kan hjärt- och 
lungräddning (HRL). Jag har vid flera tillfällen 
hållit HRL-utbildning för mina kollegor på skolan, 
berättar Robban. 

Marie Bäck Jigerström hoppas att de nya förutsätt-
ningarna – att det inte längre är nödvändigt att 
både bo och arbeta på samma ort – ska väcka 
intresse hos fler kommunanställda. Hon ser gärna 
att fler kvinnor söker.

– Överlag är det flest män som är deltidsbrand-
män, men vi vill gärna ha en mer jämnfördelad 
blandning av könen. Vi söker i alla åldrar och vi 
vill gärna rekrytera dem som kan flera språk, säger 
Marie Bäck Jigerström. .

Kommunanställda
ska inspireras till brandmansyrket

SÅ BLIR DU DELTIDSBRANDMAN
Först måste du klara av två fysiska tester, en 
intervju samt genomgå en läkarundersökning.

Klarar du ovanstående får du en tre veckor lång 
utbildning. 

Du måste vara minst 18 år.

Vill du veta mer – kontakta Marie Bäck Jigerström, 
010-480 42 36 eller marie.back@rtog.se

FAKTA
GPDR (General Data Protection Regulation), på svenska Dataskydds- 
förordningen gäller i hela EU från 25 maj i år. Myndigheter, företag  
och organisationer omfattas. 

Den ersätter ländernas lagar på området, som svenska personupp- 
giftslagen. Förordningen innehåller regler om när och på vilket sätt  
personuppgifter får behandlas. Syftet är att stärka den enskildes  
integritetsskydd.

Dataskyddsförordnigen gäller för all behandling av personuppgifter  
på kommunens webbplatser, i e-post och databaser. 

Myndigheter och större företag ska utse dataskyddsombud. 

Datainspektionen är tillsynsmyndighet och kan bland annat ta ut  
sanktionsavgifter om någon bryter mot reglerna.

På kommunens intranät finns information som uppdateras konti- 
nuerligt.

Läs mer på http://linweb.linkoping.se/dataskyddsforordningen och  
mejla eventuella frågor till dataskydd@linkoping.se 

Marie Bäck Jigerström och Robban Karlsson hoppas att fler 
kommunanställda vill bli deltidsbrandmän.
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drar dock serietittandet kombinerat med arbete 
framför datorn.

– Som entreprenör finns det alltid saker att göra. 
Det har till exempel varit mycket jobb med boken. 
Jag drivs av att inspirera och nå ut till människor, 
vilket jag gör både med mitt författande, bloggen 
och som föreläsare.

Men ibland tar livet en annan väg. Sommaren 2015 
fick Albin veta att han lider av en hjärntumör – 
tack och lov en godartad sådan. Men tumören gör 
sig ständigt påmind.

– Jag måste prioritera hälsan nu. Vissa dagar är 
sämre än andra, men jag har på något sätt fått lära 
mig att leva med huvudvärken.

Sedan sjukdomsbeskedet för tre år sedan har 
Albin fått ett nytt perspektiv på livet. Han har 
tvingats acceptera att han inte orkar lika mycket 
som tidigare – även om ambitionsnivån fortfarande 
är hög. 
I slutet av förra året blev dock smärtan, som spri-
dit sig till resten av kroppen, värre än någonsin. 
”Det var nu en ansträngning att ens gå upp från 
sängen”, skriver Albin i ett blogginlägg tidigare i 
år, där han öppet berättar om hans sjukdomsbild.
Men den 29 november 2017 var gränsen nådd. Allt 
blev svart och Albin lades in akut på Universitets-
sjukhuset. Läkarna beslutade att inleda en inten-
siv behandling med olika preparat. Idag mår Albin 
något bättre, även om huvudvärken ständigt finns 
med honom. 

– Livet kan verkligen förändras på ett ögonblick, 
men jag tänker inte ge upp. Under 2018 är mitt 
största mål att bli frisk!

Och drömmen om en framgångsrik karriär hål-
ler han hårt i.

– Jag vet vad jag vill. Min förhoppning är att om 
tio år ha utvecklat mitt varumärke ännu mer. Sam-
tidigt brinner jag för samhällsfrågor och trivs att 
arbeta i kommunen. Men vi får se. Drömmen är nog 
ändå att kunna livnära mig helt på företaget. .

Albin Adell Sjöberg
Profilen

Han är bara 21 år gammal, men har redan 
fler års erfarenhet av entreprenörskap. 2009 

startade han sin livstidsblogg ”Albin Adell Sjöberg”, 
som idag har omkring 20 000 besökare i månaden. 

– När jag började blogga var det bland det 
hetaste man kunde göra. Idag är yrket mer etable-
rat och istället för ’bloggare’ kallas det ’influencer’. 
Bloggen är nu en del av mitt företag, säger Albin 
och berättar om hur arbetet har utvecklats.

– Det har blivit mycket viktigare att ha en nisch, 
vilket jag inte hade i början. Då skrev jag mest om 

min vardag. Idag kallar jag den för en livstilsblogg, 
men jag behöver ändå nischa mig ytterligare.

Förutom bloggen har han en mängd andra syssel-
sättningar. Tillsammans med sin mamma driver 
Albin ett inredningsföretag, han är styrelseleda-
mot i olika bransch- och hjälporganisationer, före-
läser, och sedan ett halvår tillbaka kan han även 
titulera sig författare. I början av januari släppte 
han nämligen deckaren ”I natt vänder lyckan”. 

– Att få ge ut en bok har alltid varit en dröm. Jag 
blev uppringd av förlaget som sett min blogg och 
läst tidigare krönikor som jag har skrivit. Det var 
en självklarhet att tacka ja. Det är även bestämt att 
jag ska skriva en uppföljning.

Förutom entreprenörskapet, som bara i sig är ett hel-
tidsjobb, arbetar han sedan den 1 juni 40 timmar 
i veckan som administrativ assistent på Utbild-
ningsförvaltningen. För en utomstående kan det 
vara svårt att förstå hur han får tiden att gå ihop.

– Jag är en riktig mångsysslare och har alltid 
älskat att ha många bollar i luften. Jag brukar 
tänka att så länge jag inte hinner tänka att jag inte 
hinner, så hinner jag, skrattar Albin, som tidigare 
arbetade som ungdomsombud i kommunen. 

På fritiden, ja, en sådan hinner han också med, 
varvar han gärna ner med en tv-serie. Han före

Sedan 2015 lever Albin Adell Sjöberg, administrativ assistent, med en hjärntumör. Ständig  
huvudvärk och mindre ork har blivit en del av hans vardag. Men Albin är envis och vägrar 
att ge upp drömmen om en framgångsrik karriär.

TE X T EMMILIE ENGSTRÖM  FOTO ÅKE KARLSSON

”Jag måste
prioritera hälsan nu”

"Mitt mål är att bli frisk", säger Albin Adell Sjöberg.
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ÅLDER
21 år.

BOR
Linköping.

FAMILJ
Bor ensam.

SYSSELSÄTTNING
Administrativ assistent och entre-
prenör.

INTRESSEN
Samhällsfrågor och sociala medier.

FÖREBILD
Camilla Läckberg, både som för-
fattare och entreprenör.
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Under våren har vi i kom-
munen genomfört en 
omfattande medarbetar-
enkät. Över 6 000 med-
arbetare har svarat och 
gett oss fina möjligheter 
till både bekräftelse och 
förbättringar. För mig är 
det viktigt att signalera 
att vi som kommunled-
ning noga analyserar re-

sultatet och tar fram en handlingsplan. 

När jag har tittat på kommunens samtliga förvalt-
ningar slås jag av den bredd som kommunens 
verksamhet och uppdrag omfattar. Det inne-
bär också att läget och behovet av åtgärder är 
väldigt olika. Även inom en förvaltning kan det 
finnas en stor spridning mellan tillsynes likvär-
diga enheter och verksamheter.

De handlingsplaner som nu arbetas fram kommer 
alltså att finnas på tre nivåer. Kommunöver-
gripande nivå, på varje förvaltning och på varje 
arbetsplats.

Några lite mer personligt färgade intryck:
Viljan till att få tydliga mål och aktuell infor-
mation är jättehög, lika så intresset av att vara 
delaktig och medskapande. Den viljan är extra 
tydligt markerad hos våra medarbetare under 
30 och 40 år. Även kraven på en synlig och enga-
gerad kommunledning känns för mig helt rätt. 

När jag tillträdde som kommundirektör presente-
rade jag min grundsyn på mitt ledarskap med 
ledorden; öppenhet, engagemang och professi-
onalism. Jag får i medarbetarundersökningen 
bekräftat att mina ambitioner stämmer väl mot 
medarbetarnas förväntningar och krav.

Det är också tydligt att jag och kommunorganisa-
tionen inte lever upp till de krav och förvänt-
ningar som finns på synligt ledarskap, informa-
tion och delaktighet. Det finns givetvis även 
andra förbättringsområden men just här och 
nu vill jag uppmärksamma dessa.

Synlighet, information och delaktighet skapas inte 
med tekniska lösningar utan handlar mycket 
mera om kultur och förhållningssätt. Här måste 
kommunledningen föregå med gott exempel. I 
mitt ansvar ligger då att kommunens chefer 
hålls delaktiga och informerade. Det är grun-
den för att medarbetaren sedan kan engageras 
och göra ett bra arbete.

Från
arbetsgivaren
Arbetsgivarspalten skrivs denna gång av
kommundirektör Paul Håkansson.

Foto Oskar Lürén

SYFTET ÄR ATT ge samtliga medarbetare samma 
information om den kommunala organisationen 
och om sådant som är bra att veta som anställd i 
Linköpings kommun. Via text, bild, film, övning-
ar och testfrågor får du lära dig mer om kommu-
nens kärnvärden, hur organisationen styrs, vad 
du som medarbetare kan förvänta dig av kom-

munen som arbetsgivare och vad arbetsgivaren 
förväntar sig av dig. 

DEN GEMENSAMMA INTRODUKTIONEN är uppdelad 
i två steg, som kan ses via datorn, surfplattan 
eller mobilen. Utöver den kommungemensamma 
introduktionen får alla nya medarbetare även viktig 
introduktion på sin förvaltning och på sin arbets-
plats.

UNDER FLIKEN DIN anställning och Medarbetarskap 
på Linweb kan du läsa mer om den nya introduk-
tionen. 

Nu finns en gemensam och digital introduk-
tion för alla nya medarbetare i Linköpings 
kommun.

Introduktion
för nya medarbetare nu digital

LEIF LINDBERG KOMMER senast från tjänsten som 
teknisk direktör i Norrköpings kommun. Innan 
dess har han bland annat arbetat som affärsom-
rådeschef inom Sydkraft/Eon-koncernen och som 
administrativ chef för östgötamejerierna inom Arla.

LEIF LINDBERG SER fram emot sitt nya uppdrag.
– Det är en spännande utmaning att komma 

till en ny miljö. Linköping är en kommun i konti-
nuerlig tillväxt, vilket vi ska värna och bibehålla. 
Att vi står inför den nya höghastighetsjärnvägen 
Ostlänken med dess goda effekter ger en extra 
krydda.

KOMMUNDIREKTÖR PAUL HÅKANSSON är glad över 
rekryteringen av den nye samhällsbyggnadsdirek-
tören.

– Leif Lindberg är en erfaren och omtyckt lag-
ledare som kan säkerställa att vi har en samhälls-
planering och teknisk förvaltning på högsta nivå 
i Linköping.

Nu är det klart att Leif Lindberg blir ny 
samhällsbyggnadsdirektör i Linköpings 
kommun. Han tillträder tjänsten den 13 
augusti.

Han blir ny
samhällsbyggnadsdirektör 

Firar du 25 år i kommunen?
Det är visserligen ett tag kvar till festligheterna, men redan 
nu går det bra att anmäla årets jubilarer – personal som har 
varit anställda i kommunen i 25 år.  

25-årsjubilarerna uppmärksammas med den traditionsenliga 
gåvan den 18 december i samband med en middag på Konsert 
och Kongress tillsammans med fullmäktiges ledamöter. Under 
en särskild ceremoni delar borgmästaren ut 25-årsgåvan.

Det är personalredogörarna som lämnar in uppgifterna, men 
medarbetare som har på känn att det är aktuellt för gåva, 
eller är osäkra på när det är dags, bör höra av sig till sin 
personalredogörare så att ingen glöms bort.

Anmälningarna skickas av personalredogörarna senast den 
21 september till Karin Wennerqvist: 
E-post karin.wennerqvist@linkoping.se   Fax 013-20 58 63
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TE X T EMMILIE ENGSTRÖM  FOTO GÖRAN BILLESON

Ökad puls är bra för hjärnan. Det är något som eleverna och lärarna på Ekängens skolor har fått 
erfara. ”Vi märkte skillnad redan efter åtta veckor”, säger Maria Broo.

Hon är lärare på Bärstadskolan 
och initiativtagare till de så 

kallade pulspassen, som ingår i det 
dagliga schemat sedan drygt ett år 
tillbaka. 

Varje morgon samlas eleverna vid 
flaggstången på skolgården. Klockan 
8.00 startar passet. 

– Idag ska vi springa två varv på 
Skogsbanan, göra löpskolningsövning 
och så avslutar vi med Idioten, för-
klarar Maria inför klassen. 

Första varvet springer lärare och 
elever tillsammans. Varv nummer två 
är det fri fart. 

– Det här är roligt. Man blir lite svet-

tig, säger Ellie Hedberg, en av första-
årsklassarna. 

Idén att införa pulspass på skolschemat 
fick Maria Broo efter att ha läst över-
läkaren Anders Hansens bok ”Hjärn-
stark” hösten 2016. I boken förklarar 
författaren vilka positiva effekter trä-
ning har på bland annat koncentra-
tionsförmåga, stresstålighet och kre-
ativitet. 
– Jag blev väldigt inspirerad. Efter-
som jag själv har idrottat mycket sedan 
barn vet jag vilka effekter motion kan 
ge. För min del är det till exempel 
lättare att se lösningar på problem 

efter att jag har varit ute och sprungit, 
säger Maria.  

Strax innan jullovet samma termin 
fick hon tillåtelse av skolans rektor att 
testa pulspass i sin dåvarande klass. 

– Jag kände att om motion har 
sådan positiv effekt på hjärnan så är 
det synd om skolan inte ska ta vara 
på det. Vi informerade föräldrar och 
bestämde att köra en testperiod på 
åtta veckor, som vi sedan utvärderade, 
berättar Maria. 

Resultatet var positivt. Både lärare 
och föräldrar upplevde efter åtta veckor 
att barnen blev lugnare på lektionerna, 
piggare och fick lättare att koncentrera 

Skolan som 
startar dagen med löpning!

sig på skoluppgifterna. Även eleverna 
märkte skillnad. 

Intresset växte och sedan höstter-
minen 2017 finns pulspassen inskrivna 
i schemat, både på Bärstadskolan och 
på Ekängsskolan. 

– Det känns jättekul, och särskilt 
när eleverna själva berättar om vilka 
positiva effekter de får av passen, 
säger Maria.

Tempoträningen ser olika ut från dag 
till dag. Ibland är det endast joggning 
runt motionsspåret som gäller, medan 
det blir springlekar eller stationsträ-
ning andra dagar. Varje pass håller 
på i cirka 20 minuter. Därefter är det 
dags för första lektionen i klassrum-
men. 

– Nu ska vi ha matte. Det blir enk-
lare att fokusera på talen efter att vi 
har varit ute och sprungit, säger Ellie 
Hedberg. .

Bild uppe till vänster: Varje skoldag börjar med ett träningspass. Bild uppe till höger: Leken Idioten är populär bland barnen. Idag får den avsluta pulspasset. Bild nere till vänster: Det är roligt 
med pulspass, tycker eleverna Valter Widman, Alice Wilberon, Folke Sjölund, Olivia Larsson, Hanna Boström och Ellie Hedberg. Bild nere till höger: Maria Broo inspirerades av boken ”Hjärnstark”. 
Nu är pulspass ett stående inslag på schemat.
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tid över så åker vi tillsammans, särskilt under 
helger då det kan vara extra stökigt, säger Katarina 
Johansson, kommunväktare sedan två år tillbaka.

Men uppdraget är mer än bara larm- och tillsyns-
ärenden. Sedan 2016 arbetar kommunväktarna näm-
ligen även för att öka tryggheten och förebygga brott 
i Linköping. Avtalet, som kommunen har med 
Securitas AB, innebär att väktarna enbart arbetar 
åt kommunen under hela arbetspasset (kvällar, 
nätter samt helger). Den tid som finns mellan de 
olika fasta uppdragen ägnas åt förebyggande 
arbete, så som att söka upp ungdomar, knyta kon-
takter och bevaka särskilt utsatta områden eller 
verksamheter.

– Tidigare beställde varje verksamhet tillsyns-

Klockan är 17.00 och kommunväktarna är 
redo för en ny arbetsdag. Med sig i bilen 

finns listan med nattens uppdrag. Från sen efter-
middag fram till tidig morgon bevakar de kom-
munens verksamheter. Det kan handla om tillsyn 

på skolor, bibliotek och idrottshallar, eller att assi-
stera personal vid stängning.

– Det här är ett spännande och roligt jobb. Man 
vet aldrig vad som händer, och det är lite av char-
men. Vi jobbar oftast ensamma, men när det finns 

När verksamheterna stänger, personalen går hem och mörkret infaller, då går kommun-
väktarna Katarina Johansson och Per Lundin på sitt arbetspass. ”Vi försöker synas ute 
i områden, hänga med ungdomar och minska skadegörelser”.

TE X T EMMILIE ENGSTRÖM  FOTO ÅKE KARLSSON

De gör staden tryggare
”Det här är ett spännande och varierande jobb”, säger kommunväktarna Katarina Johansson och Per Lundin. 
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FAKTA
Kommunväktare
Linköpings kommun har sedan 2016 ett väktar-
tjänstavtal med Securitas AB.

Kommunväktarna verkar för hela kommunen och 
arbetar mellan klockan 17-07 samt helger. Varje pass 
är tre väktare i tjänst. 

I budgeten för 2018 har kommunen avsatt extra 
medel för att öka tryggheten i Linköping.

i

uppdrag efter sina egna behov, vilket innebar att 
väktaren bara arbetade under den tiden som hen 
var på plats på enheten. Perioden mellan de olika 
uppdragen var endast transporttid utan att väkta-
ren hade något uppdrag. Nu kan vi utnyttja resur-
serna på ett bättre sätt, säger Henrik Bohman, säker-
hetssamordnare på Linköpings kommun.

Efter varje arbetspass skriver väktarna en redogörelse 
över nattens larm och övriga observationer. Rappor-
ten skickas till kommunens säkerhetsenhet.

– Det här är en viktig del i vårt förebyggande 
arbete. Om vi ser att skadegörelser eller otrygghet 
ökar i ett särskilt område kan vi snabbt med hjälp 
av kommunväktarna öka närvaron där och på så 
sätt förhoppningsvis minska risken för skadegörel-
ser eller andra liknande brott, säger Henrik Bohman, 
som börjar varje morgon med att gå igenom nattens 
rapport.

– På så sätt får jag en överskådlig bild över säker-
hetsläget. Vissa ärenden går jag vidare med, till ex-
empel om jag ser att en verksamhet återkommande 
har glömt att stänga ett fönster eller en dörr. Då 
kontaktar jag dem och ber dem att se över sina 
säkerhetsrutiner.

Under våren har en ny tjänst startats där väktarna 
även får tillgång till räddningstjänstens brand- och 
hjärtstoppslarm. Väktarbilarna är numera utrustade 
med hjärtstartare och förstärkt brandutrustning, 
till exempel släckgranater. 

– Kommunväktarna ersätter inte på något vis 
räddningstjänsten, men eftersom de hela tiden är 
ute och cirkulerar så är chansen stor att de är först 
på plats. Med en släckgranat och god lokalkänne-
dom kan de förbereda för räddningsinsats och för-
hindra att elden hinner sprida sig alltför mycket 
innan räddningstjänsten har kommit fram, säger 
Henrik Bohman. .

Bilden överst: "Det här är en viktig del i vårt förebyggande arbete", säger Henrik Bohman, säkerhetssamordnare.  Bilden i mitten: 
Numera är kommunväktarnas bilar även utrustade med släckgranater, som används för att förhindra att en brand sprider sig.  
Bilden nedan: Väktarna arbetar för det mesta ensamma. Att bevaka skolor kvälls- och nattetid är en del av jobbet.
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TE X T PER CONNING  FOTO STAFFAN GUSTAVSSON

Som energi- och klimatrådgivare ger Linnéa Gunnarsson Knutsson och Robert Klasson tips om 
hur Linköpingsborna kan sänka sina energikostnader och samtidigt göra en insats för miljön. ”Vi 
svarar på frågor om allt från kylskåp och julgransbelysningar till transporter och uppvärmnings-
system”, säger Robert.

Jag träffar Linnéa och Robert i 
miljö- och samhällsbyggnads-

förvaltningens ljusa samlingslokaler på 
Drottninggatan 45. Linnéa berättar 
att hon har arbetat i Linköpings kom-
mun sedan i oktober 2016. Robert 
började nästan samtidigt, i november 
samma år. Båda är ingenjörer, Linnéa 
inom energi- och miljöteknik och 
Robert inom förnybar energi.

Linnéa gillar att hennes arbete är så 
varierat. 

– Det handlar om blandningen mel-
lan teknik och hur människor beter 
sig. Och så kan jag påverka andra att 
göra bättre val.

Robert håller med.
– Jag gillar det personliga mötet 

och tycker det är roligt att hjälpa folk 
med de här frågorna. Att förklara så 
att de förstår hur det fungerar, och 
att lösa problem. 

Linnéa och Robert kan ge tips till 
såväl privatpersoner som till företag 
och organisationer. Ingen fråga är 
för stor eller för liten, och tjänsten är 
både kostnadsfri och opartisk. Råd-
givningen spelar också en viktig roll 
för kommunens mål om ett koldioxid-
neutralt Linköping år 2025.

– Kommunen kan ju göra en del i 
sin verksamhet, men det handlar också 
om vad invånarna och företagen gör, 
säger Linnéa.

Just nu får energi- och klimatråd-
givarna många frågor om solceller.

– Priserna på solcellerna har gått 
ner ganska mycket. Det går även att 
få bidrag från staten för solceller, säger 
Robert.

På kommunens webbplats finns 
det även en så kallad solkarta där 
Linköpingsborna kan se sina hus. En 
funktion i kartan gör det möjligt att 
beräkna ungefär hur mycket el som 

skulle kunna produceras med solpa-
neler på hustaket. Det avgörs bland 
annat av väderstreck, takets yta och 
lutning. 

Förra året utvidgades kartan till 
att även täcka fastigheter på lands-
bygden.

– Solkartan är ett jättebra verktyg. 
Linköping ligger långt framme när 
det gäller solceller. Vi var den kom-
mun som 2016 hade mest installerad 
effekt i hela Sverige, säger Robert.

Ibland bjuder rådgivarna in all-
mänheten till besök hemma hos per-
soner som har installerat solceller.

– Då kan grannar och andra per-
soner i närområdet prata både med oss 
och med boende som har gått igen-
om hela processen, säger Linnéa.
Rådgivarna brukar också ordna före-
läsningar och ge information om 
energifrågor i samband med olika 
evenemang, till exempel på mässor 
och marknader. Och de kommer gärna 
ut till exempelvis föreningar, studie-
cirklar, arbetsplatser och bostadsrätts-
föreningar.  

Förutom solceller handlar många av 
frågorna just nu om uppvärmnings-
system. Robert och Linnéa fram-
håller att värmebehovet kan skilja 
sig mycket mellan olika byggnader. 
Flera faktorer kan påverka.

– Det kan till exempel handla om 
byggnadens storlek, isolering, fönster, 
dörrar, inomhustemperatur och ven-
tilation, säger Robert.

– Andra saker kan bero mer på per-
sonerna som bor där, fortsätter Linnéa.

– Det kan till exempel gå åt mycket 
energi om man duschar mycket. Och 
någon vill kanske ha 25 grader varmt 
i hemmet, men öppnar fönstret för 

De gör stan mer energismart
att få kallare i sovrummet. Då drar 
det plötsligt mycket energi, eftersom 
man värmer upp på ett ställe och 
samtidigt skickar ut värmen på ett 
annat. Då är det bättre att sänka 
temperaturen i sovrummet.

Ett annat enkelt tips är att kolla 
hur många elektriska apparater som 
står påslagna i onödan. Det kan också 
löna sig att byta till ledlampor och 
att se över hur hemmet är möblerat.

– Om man ställer stora möbler fram-
för elementen så hindras värmen från 
att sprida sig, säger Linnéa.

Den som är nyfiken på hur mycket 
energi olika apparater förbrukar kan 
låna hem en energimätare. Nytt för i 
år är att stadsbiblioteket lånar ut ener-
gimätare med hjälp av det vanliga 
lånekortet.

– Mätarna på biblioteket ska vara 
lätta att använda. Det är bara att 
sätta in dem i vägguttaget så börjar 
de räkna. Om alla mätare skulle vara 
utlånade på biblioteket så har vi några 
extra hos oss, säger Robert. .

Energi- och klimatrådgivare
Mitt yrke 

LINNÉA GUNNARSSON 
KNUTSSON
Ålder: 29.

Bor: Vasastan, Linköping.

Arbetar som: Energi- och klimat-
rådgivare.

Tidigare yrken: Diverse inom bland 
annat restaurang, butik, förskola
och lagerarbete. 

Drömjobb som barn: Arkeolog.

ROBERT KLASSON
Ålder: 33.

Bor: Vadstena.

Arbetar som: Energi- och klimat-
rådgivare.

Tidigare yrken: Vindkraftsprojektör, 
montageledare spannmålshante-
ringssystem. 

Drömjobb som barn: Bonde och 
ishockeyspelare.Linnéa Gunnarsson Knutsson och Robert Karlsson hjälper Linköpingsborna i energi- och  

klimatfrågor.
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SNABBA TILL...
…Fredrik Svensson, fritidsledare med IT-
samordningsansvar.

Vad är det bästa med ditt jobb?
– Att få tänka nytt. Det är väldigt roligt att 
jobba med ungdomar då de är förstagångs-
upptäckare i ganska mycket. Det hjälper en 
själv att vilja utvecklas. Något som jag tycker 
är en styrka med kommunen som arbets-
givare, är det stora nätverk man får tillgång 
till. Det finns otroligt mycket kompetens att 
ta del av hos alla kollegor.

5 Vad gör du helst när du är ledig?
– Repar med mina olika musikprojekt. Fast 
helst brygger jag mig nog en god kopp kaffe 
från regionen Guji i södra Etiopien och bara 
njuter.

Tre saker du vill göra innan du dör?
– Vara med i en dokusåpa, träffa Rednecks i 
Texas och lira några låtar, och få andra att 
må bra.

Vad googlade du på senast?
– Åldersrekommendation på Fortnite Battle 
Royale. Det är just nu ett populärt actionspel 

– Jag är naturintresserad och har följt klimatut-
vecklingen länge, särskilt om hur våra vatten på-
verkas. De stora världshaven mår inte alls bra. Inuti 
fiskar som fångas upp kan man hitta spår av plast-
partiklar, och det är också vanligt att sköldpaddor 
sväljer hela plastpåsar eftersom de tror att det är 
maneter. Det är verkligen oroväckande. .

– Det här projektet ligger rätt i tiden. Idag kan 
man tydligt se hur plast påverkar miljön, inte 

minst i det marina livet genom koldioxidutsläpp vid 
förbränning av avfall, säger Lise-Lotte W Järvinen, 
utvecklingsstrateg på Linköpings kommun.

Hon är en av projektledarna i det EU-finansierade 
projektet Jakten på plasten, som Linköpings kommun 
driver tillsammans med Uppsala, Norrköping och 
Eskilstuna. Arbetet startade i september förra året 
och kommer att pågå fram till och med år 2020. 
Syftet är att se över kommunernas användning av 
fossil plast, som är vanligt i bland annat engångs-
handskar, plastfickor, gummibandsmappar, plast-
bägare, soppåsar och engångsförkläden. De största 
kommunerna i regionen Östra Mellansverige, där 
Linköping är en del, orsakar i dagsläget utsläpp av 
cirka 4 000 ton koldioxid per år genom sin använd-
ning av fossil plast.

– Vi håller nu på att göra en kartläggning över 
hur och i vilken utsträckning den fossila plasten 
används i våra verksamheter. Därefter har Uppsala 
kommun fått i uppdrag att göra en samlad klimat- 
och miljöbedömning av de produkter som vi köper 
in mest, säger Lise-Lotte W Järvinen. 

Resultatet av kartläggningen och bedömningen kom-
mer sedan att omvandlas till volym och räknas 
om till ton. Först då kan kommunen få en klar bild 
av verksamheternas koldioxidbelastning. 

– Plast har generellt sett ökat jättemycket, efter-
som det på många sätt är lättanvänt och billigt, 
och återfinns som material i många produkter.

Förutom att minska användningen av farlig plast, 
är målet också att öka medvetenheten för bättre 
alternativ. I vissa fall kanske det till och med går 
att dra in på produkter som inte används så mycket. 
I projektet ligger också att utifrån kartläggning och 
klimat- och miljöbedömningar ta fram kravställ-
ningar i upphandlingssammanhang för plastpro-
dukter samt ett uppdrag att ta fram ramar för inno-
vationsupphandling för minst en produkt.  

– Vi hoppas också att vår upphandling av plast-
material på sikt ska kunna påverka marknaden 
att ta fram fler miljövänliga alternativ, säger Lise-
Lotte.

För henne personligen har miljöfrågor länge legat 
varmt om hjärtat. Det är främst de farliga plasternas 
påverkan på djurlivet som har fått henne att tänka 
till.

Fossil plast är ett flitigt använt material i arbetsrelaterade produkter, men är också 
bland det skadligaste för vår natur. För att minska miljö- och klimatpåverkan ses nu 
plastanvändningen i de kommunala verksamheterna över.

TE X T OCH FOTO EMMILIE ENGSTRÖM

Kommunen vill
minska plastanvändningen

VISSTE DU ATT...
300 miljoner ton per år – så mycket plast tillverkas 
i världen.

Sedan plasttillverkningen startade för 70 år sedan 
har över 8 miljarder ton producerats.

där man vinner genom att överleva längre än mot-
ståndarna.

Om du fick äta middag med en kändis, nu levande 
eller historisk, vem skulle det vara?
– Carl Sumonja, den utpekade 
ledaren för militärligan. Efter 
att ha lyssnat på dokumen- 
tären och läst massor om 
militärligan har jag tusen 
frågor som jag skulle
vilja ställa till den 
mannen.  
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Nu har du skitit i det blå skåpet. Spring allt vad 
tygen håller, eller kasta yxan i sjön nu! De flesta 
förstår vad jag menar; jag har gjort bort mig och 
jag uppmanas att antingen fly eller ge upp. Det 
svenska språkets idiom och ordspråk är allas vår 
gemensamma skatt. De är ett kitt som binder  
oss samman språkligt, historiskt och kulturellt. 

Men när jag skriver oss så är det inte riktigt alla 
som är inneslutna i denna gemenskap. De som 
står utanför kan vara personer som har ett 
annat modersmål eller ett funktionshinder som 
gör att de har svårt att tolka det som sägs.
 
Uttryck som att kasta yxan i sjön (ge upp) och kila 
runt hörnet (dö) går inte att förstå om vi för-
söker översätta dem ord för ord. Förutom att 
uttrycken i sig själva är svåra att förstå så skapar 
de ofta problem vid översättning, särskilt vid 
översättning med automatiska översättnings-
tjänster som Google translate.

”Det fina i kråksången är att de som läser vår in-
formation förstår den” översätts så här: The 
great thing about the crowds is that those who 
read our information understand it. God dag 
yxskaft, alltså (om ni förstår vad jag menar).

Ibland fungerar översättningen bra, som med ord-
språket ”Morgonstund har guld i mund”. Kanske 
har översättningen inte riktigt samma inne-
börd, men vacker är den: ”The earlybird gets the 
worm”. Försök förklara för en person med ett 
annat modersmål vad beväpnad till tänderna 
betyder. Hjärnan skapar bilder: små bomber på 
tandkronorna, en kniv på tvären i munnen, ny-
slipade gaddar på väg att hugga. Vad mer kan 
hjärnan hitta på? Tänk vidare på hur du asso-
cierar kring binda ris åt egen rygg och bida sin 
tid. Det förstnämnda går kanske att förstå, det 
senare gissar jag blir obegripligt.

Med de här exemplen vill jag visa en del av pro-
blemen med att använda idiom och ordspråk. 
Vi ska naturligtvis inte försöka ta bort den här 
typen av uttryck ur språket men vi ska använda 
dem i rätt sammanhang. Vi ska använda ett 
enkelt och begripligt språk när vi skriver och 
talar i kommunens namn. 

Idiom enligt Svenska akademiens ordlista: ogenom-
skinligt fast uttryck, till exempel kasta yxan i sjön

Ordspråk enligt Svenska akademiens ordbok: kärn-
fullt stående uttryck (ofta) med någon levnadsvis-
dom

Eva-Karin Strand Wåtz, språkansvarig på 
Kommunikationsavdelningen.

Språkspa ten

TE X T LISA JOHANSSON

Karin Eklund och Karin Palmqvist, som arbetar på Årstidens dagliga verksamhet, fick 
under en vecka besöka liknande verksamheter i Israel. ”Det var fantastiskt kul att se”.

Det har gått nästan två månader sedan Karin 
Eklund och Karin Palmqvist kom hem från 

Israel. På sitt kontor på Ågatan i Linköping återbe-
rättar de sina upplevelser och intryck. 

– Israel har kommit mycket långt i arbete med 
värdegrund och inkludering. Det genomgående 
synsättet var att de trodde mycket på individernas 
förmågor. Det var lite oväntat men fantastiskt kul 
att se! 

– Syftet med resan var att dela med oss av meto-
der och verktyg som daglig verksamhet idag arbetar 
efter samt att ta del av Israels metoder och arbets-
sätt. 

Inför resan fick brukarna på Årstiden tillverka 
gåvor som Karin och Karin tog med till Israel. 

– Det har varit viktigt för oss att involvera hela 
verksamheten.

Totalt besökte Karin och Karin sex olika verksam-
heter, där Shekel Community Service var en av 
dem. Shekel berättade om ett samarbete med 
dataföretaget Mobileye som lett till att personer 
med autism fått anställning på företaget. Ett sam-
arbete som blivit framgångsrikt och är det första 
i sitt slag i Israel.

Under vistelsen ägde självständighetsdagarna rum. 
Vid ett besök på verksamheten Keren Or fick Karin 
och Karin delta under en ceremoni, där personalen 
såg till att alla brukare fick möjlighet att närvara. 

– De har ett ständigt fokus på inkludering på 
flera olika plan. Exempelvis skapades förutsättningar 
för alla att vara med på ceremonin, soldater lärde 
barn att spela trummor hos Neve Michael och 
hotellet vi bodde på hade anställda medarbetare 
med funktionsvariation. 

Karin och Karin imponeras av samhällsstrukturen 
som påverkat synen och samspelet mellan funk-
tionsnedsatta och övriga medborgare.

– Exempelvis är det inskrivet i läroplanen att 
från tio års ålder ska du arbeta som volontär 600 
timmar. Uppfyller du inte det får du inte din exa-
men. 

Den här strukturen har medfört en livsstil där 
människor genuint visade medkänsla, förståelse och 
engagemang oavsett om du var ”normalstörd” eller 
hade en funktionsvariation, menar Karin och Karin. 

– I Israel är det ett krav att om du är berättigad 
bidrag som exempelvis försörjningsstöd, stipen-
dium för studier eller liknande så måste du ge 
tillbaka till samhället genom att hjälpa andra som 
har svårigheter. Det finns också lag som säger att 
minst tre procent av alla anställda på ett företag 
ska vara människor med funktionsvariation. .
Vill ni veta mer får ni gärna ta kontakt:
Karin.Palmqvist@linkoping.se
Karin.Eklund2@linkoping.se

Resan till Israel
gav inspiration 

BESÖKTA VERKSAMHETER:
Shekel Community Service 
Daglig verksamhet och kvällskurser för personer 
med funktionsvariationer.

Keren Or 
Skola och rehabiliteringscenter för funktionsned-
satta. Synskadade med kognitiva problem i ålder 
3-21år. 

Aleh
Boende och rehab center för personer med om-
fattande hjärnskador.

Neve Michael
Barnby för utsatta barn och ungdomar.

Keren Heyesod
Internationell judisk organisation som samlar in 
medel för att hjälpa till med uppbyggnaden av 
Israel och ge hjälp till utsatta människor i landet.

Ett av besöken gjordes på verksamheten Shekel Community 
Service. Från vänster: Clara Feldman, vd, Karin Eklund, Karin 
Palmqvist och Sharon Simmer, chef för resursutveckling och 
marknadskommunikation.
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De medarbetare som presenteras här bygger på 
uppgifter som rapporteras in till personaltidningen. 
Vi presenterar medarbetare som har ”breda” 
kontakter i kommunen. Av utrymmesskäl kan vi 
inte presentera alla som nyanställs, byter arbets-
plats eller går i pension. 

Personalnytt

Utbildningsförvaltningen
Johanna Svensson, rektor, resursskolorna Järdala-
skolan, Daggkåpeskolan, Kärnpunkten, Slussen, Tinner-
bäcken, Stångåskolan, Bryggan och Sjukhusskolan. 
Tillträde 9 april

Anna Rosén, rektor, Brokind och Sätra skolor. 
Tillträde 7 maj.

Christina Bradley Ireman, rektor, Blästadskolan. 
Tillträde 7 maj.

Susanna Lindell, biträdande rektor, Fredriksbergs-
skolan. Tillträde 7 maj.

Victoria Karlsson, chefssekreterare, Utbildnings-
kontoret. Tillträde 1 maj. 

Leanlink
Lilian Pettersson, verksamhetschef, Åkerbo, 
Leanlink äldreomsorg. Tillträde den 9 april. 

Maria Eklund, verksamhetschef, Åkerbo, Leanlink 
äldreomsorg. Tillträde den 2 maj. 

Annika Eliasson, verksamhetschef, Sturefors/
Bestorp, Leanlink äldreomsorg. Tillträde den 2 maj. 

Kommunledningsförvaltningen
Malin Karlsson, projektledare, Frivilligcentrum. 
Tillträde 1 februari.

Frida Törnqvist, kanslichef, Kansligruppen. 
Tillträde 5 mars.   

Maria Ottosson, kommunikationsdirektör, Staben. 
Tillträde 1 april. 

Urban Nilsson, kommunikationsutvecklare, 
Kommunikation. Tillträde 1 april. 

Marie Karlsson, kommunikationsstrateg, Näringsliv 
och tillväxt. Tillträde 3 april.

Erika Weddfelt, miljöstrateg, Hållbarhetsgruppen. 
Tillträde 3 april.

Gunilla Rech, kommunikatör, Infomastergruppen. 
Tillträde 9 april.

Louise Källbom, controller, Finans- och ägarstyr-
ning. Tillträde 7 maj. 

Madelene Eskilsson, samhällsvägledare, 
Medborgarkontoret. Tillträde 26 maj. 

Kafferasten

Har du något recept du vill de
la 

med dig av?

Mejla personaltidningen så kans
ke 

ditt recept publiceras i nästa tid
ning!

Hör av dig till:
emmilie.engstrom@linkoping.se

Jordgubbspaj 
med kolasås
8-10 bitar

DU BEHÖVER
250 g digestive
100 g smält smör
En burk karamelliserad mjölk 
Rivet skal från en lime
En liter jordgubbar
3-5 dl vispgrädde
Mörk choklad

Gör så här:
1. Smörj en form med löstagbar kant. 
2. Hacka kexen i en matberedare och blanda med 
 smöret. Tryck ut i formen och ställ i frysen 
 10-15 minuter.
3. Bred på kolakrämen. Skiva jordgubbar och 
 lägg ovanpå. 
4. Vispa grädden och rör ner lime. Sprita 
 grädden på jordgubbarna.
5. Dekorera med jordgubbar och riven choklad.

Tips! Jordgubbarna går självklart att byta ut till 
annan frukt. Välj exempelvis banan om du vill göra 
en klassisk banoffeepaj.
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TE X T OCH FOTO CLAES LUNDKVIST

En kreativ mötesplats är vad nya kulturhuset Agora i Skäggetorp vill vara. Just nu är det en bygg-
arbetsplats och huset blir inte klart förrän i slutet av året. Men redan nu planeras en Agora-festival 
i september.

Visning av odling, matserve-
ring, kulturstig, dans och fram-

trädanden, författarsamtal, kultursko-
lans elever och något känt dragplåster. 
Tankarna och förslagen prövas på 
planeringsmötet i soffgruppen i Ung 
puls lokaler i Skäggetorps centrum. 

De som sitter här kommer från olika 
delar av kommunen; kultur- och fri-
tidskontoret, konsthallen Passagen, 
biblioteket i Skäggetorp och Ung puls. 
Det är de som ska få ihop festivalpro-
grammet, som ska bli upptakten för 
nya kulturhuset Agora.

Att vara en kreativ mötesplats för 
alla är inte en helt lätt utmaning. En 
hip hop-grupp drar säkert ”kidsen”, 
som någon säger under diskussionen, 
men målgruppen är ju bredare än så.

Det var sommaren 2014 som det dåva-
rande allaktivitetshuset i Skäggetorp 
brann ned. En förstudie om ett nytt all-
aktivitetshus gjordes. Där studerade 
man inte bara byggnaden och dess 
innehåll, utan också verksamhetens 

inriktning och styrning. Agora blev 
namnet på det nya huset.

– Vi vill inte längre använda be-
greppet allaktivitetshus. Det finns 
etablerade föreställningar om vad ett 
sådant är och alla känner sig kanske 
inte hemma där. Vi vill kalla Agora för 
en kreativ mötesplats, säger kommu-
nens kulturutvecklingschef Mårten 
Hafström.

I dagligt tal kan han dock tänka 
sig att prata om ett kulturhus, fast 
med en verksamhet som är bredare 
än enbart rena kulturyttringar. Till 
exempel kommer sport och utom-
husaktiviteter finnas i anslutning 
till Agora och rent fysiskt kommer 
det finnas omklädningsrum i huset.
– Vi har faktiskt inte klart hur allt ska 
vara än. En del av det får växa fram, 
säger Mårten Hafström.

Klart är dock att kommunen ska ha ett 
tydligt ansvar för att leda och kvali-
tetssäkra verksamheten. Agora kom-
mer att nyttjas av många boende i 

närområdet, men ska vara en attrak-
tion för alla Linköpingsbor. Därför 
kommer Agora inte att låsa upp utrym-
men för föreningar eller olika intresse-
grupper, utan både lokaler och möb-
lering ska vara flexibla och mobila. En 
så kallad black box i huset kan fungera 
såväl som scen, studio och repetitions-
lokal.

En verksamhetschef ska rekryteras. 
Denne får ansvar för såväl Agora, Skyl-
ten, Dansens hus och Sagateatern.

– En tanke med det är ju att länka 
samman verksamheter i city och 
Skäggetorp, säger Mårten Hafström.

Biblioteket ska flytta in i Agora och 
blir något av en motor i verksamheten. 
Ett café ska finnas i huset och fritids-
ledare kommer också att finnas här. 
Sammanlagt kommer ett tiotal perso-
ner ha sin arbetsplats i Agora.

Carola Sandgrim är anställd som kul-
turutvecklare för Agora. Hon har 
tidigare arbetat med barnkultur och 
i Gamla Linköping.

Kreativa tankar
kring ny mötesplats i Skäggetorp

– Det är väldigt roligt att få vara 
med om det som växer fram nu. Jag 
samarbetar mycket med Ung puls 
och biblioteket i Skäggetorp. Jag blir 
både samordnare och en kontakt-
person för de som är intresserade av 
att göra något i huset, säger Carola 
Sandgrim.

Hon tror att det inför invigningen 
senare i år är viktigt att personalen 
börja synas tillsammans redan nu.

– Ibland kommer vi att stå i Skägge-
torps centrum i enhetliga kläder, så 
att man känner igen oss. Och festi-
valen hoppas jag kommer att locka 
besökare från hela Linköping.

En stor omställning blir det också för 
biblioteket, som kommer att lämna 
sina lokaler i Skäggetorp centrum. 
Kerstin Sivebrand är barn- och ung-
domsbibliotekarie och Ruzica Pucar 
är biblioteksansvarig.

– Det finns delade meningar bland 
våra besökare om att vi lämnar cen-
trumet. En del tycker att det är bra att 
det är nära butikerna. Andra tycker 
att det är positivt att något händer. 
Rent estetiskt blir det nya finare och 
har fönster, säger Ruzica Pucar.

– Jag hoppas att vi får nya besö-
kare och sådana som spontant blir 
lockade att gå in. Vi får ju bättre för-
utsättningar för programverksamhe-
ten med fler och större lokaler, säger 
Kerstin Sivebrand. .

Kerstin Sivebrand, Ruzica Pucar och Carola Sandgrim ser fram emot invigningen av Agora.
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ring och skyddsombudens roll. Kortfattat omfattar 
organisatorisk arbetsmiljö frågor som ledning och 
styrning, fördelning av arbetsuppgifter, krav, resur-
ser. Den sociala handlar till exempel om samarbete 
och socialt stöd från chefer och kollegor. Under 
de praktiska dagarna medverkar personal från HR 
och Förhandlingsgruppen, företagshälsovården 
och kommunens huvudskyddsombud. 

Utbildningen arrangeras oftast två gånger per 
termin och varje grupp innehåller cirka 20 deltagare. 

Det finns lagkrav på att chefer ska ha kunskap 
och kompetens i arbetsmiljöfrågor.

– En viktig del i chefskapet är att veta hur man 
skapar en god arbetsplats, främjar hälsa och mot-
verkar ohälsa, säger Åsa Gärdeman Palmquist. 

Det är viktigt att ha ett kontinuerligt arbetsmiljö-
arbete och att diskussionen om den goda arbets-
platsen pågår fortlöpande, anser Åsa Gärdeman 
Palmquist.

– Arbetsmiljö är inte ett enskilt område, utan hör 
ihop med verksamheten. När man planerar verksam-
heten och pratar om hur den ska styras, hur den 
ska genomföras, vilka resurser som behövs och 
vem som ska göra vad, då handlar det i hög grad 
om arbetsmiljö. .

Under flera år har arbetsmiljöutbildningen 
omfattat fyra dagar. Från våren 2018 är den 

istället två och en halv dagar plus en digital del. 
– Den nya modellen håller samma kvalitet som 

den tidigare. Vi kan dock behöva ”skruva på” den 
lite, säger Åsa Gärdeman Palmquist, förhandlare på 
Förhandlingsgruppen.

Tillsammans med kollegorna Lars Svartling och 
Eva Kristofersson fick Åsa i uppdrag av HR-direktör 
Sonja Erlandsson att ta fram en ny modell med 
digitalt inslag. 

I utbildningen ingår genomgång av lagar och före-
skrifter på arbetsmiljöområdet och en praktisk del 
som bygger på grupparbete kring verkliga hän-
delser inom arbetsmiljöområdet – så kallade case. 

Tidigare skedde genomgången av lagar och före-
skrifter vid en av utbildningsdagarna. Det är denna 
del som nu sker digitalt. Med hjälp av webbfilmer
får deltagarna i utbildningen information om bland 
annat arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete
 samt organisatorisk och social arbetsmiljö,
 diskrimineringslagen och kommunens 
styrdokument.

Upplägget är att först göra den digitala
delen, därefter den praktiska på två och
en halv dagar. Den digitala delen avslutas
med ett kunskapstest.

– Det finns flera skäl till att vi valt att ha digitalt 
inslag i utbildningen, säger Åsa Gärdeman 
Palmquist. Eftersom den digitala delen 
ligger först, får alla bättre förutsätt-
ningar att få samma grundkunskap
 inför den praktiska delen. Del-
tagarna kan välja att se den 
digitala delen i ett sträck 
eller uppdelat, vilket som
passar bäst praktiskt och 
tidsmässigt. 

För att se till att arbets-
miljöarbetet hanteras ute i 
organisationen finns en tydlig
fördelning av ansvaret, från 
kommunstyrelsens ordförande 
till kommundirektören och via 
förvaltningschefer ut till första linjens 

chefer. De får en fördelning av uppgifter inom 
arbetsmiljöområdet från sin chef.

– Chefer som redan har utbildningen från annan 
arbetsgivare, kan enbart gå den digitala delen och 
göra kunskapstestet. När de klarat testet har de 
kompetens att ta ansvar för sin del av arbetsmiljö-
uppgifterna.

Dessutom kan den digitala delen på ett enkelt 
sätt användas som repetition. Ungefär var tredje 
år är det bra att cheferna repeterar. 

I den praktiska delen ingår föreläsningar och grupp-
arbeten, där man bland annat tar upp organisato-
risk och social arbetsmiljö, hur man fångar upp 
och hanterar tidiga signaler på ohälsa, rehabilite-

Linköpings kommun har genomfört två omgångar av arbetsmiljöutbildningen enligt en 
ny modell, där en del är digital. Utbildningen vänder sig till nya chefer och skyddsom-
bud. 

TE X T LOTTIE MOLIN

Utbildning i arbetsmiljö 
har blivit digital
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Kraften från ett fotografi 
kan väcka många käns-
lor och minnen till liv. 
Förstår ni vad jag menar? 
Kanske tänker ni redan 
på ett eget fotografi som 
tar er tillbaka i tiden? 

Ett starkt minne hos mig 
är från ett fotografi när 
hela familjen, som be-
står av mig, mamma, 

pappa och min storasyster, befinner oss i en 
skog. Det är försommar, grönska överallt, solen 
ligger på och vi plockar färgglada blommor i 
våra matchande, rödblåa och tvådelade sport-
overaller som skriker tidigt 90-tal. Vi befinner 
oss mitt i en idyllisk sommardag, som pappa 
självklart vill föreviga med sin kamera. 

Han börjar att rigga upp med det instabila stati-
vet och försöker hitta en någorlunda rak vinkel 
bland stock och sten. Han använder sedan tum-
men för att dra fram filmrullen i den analoga 
systemkameran, tar bort linsskyddet, zoomar, 
ställer in bländaren och till slut är det bara själv-
utlösaren kvar. Och det är just självutlösaren 
som är den absolut viktigaste och svåraste upp-
giften. Pappa måste ju hinna sätta sig med oss, 
så att vi alla är med på bilden. Det är ju ändå 
en familjebild som är själva målet. 

Det är just den här stunden, den sekunden då löp-
marschen mot självutlösaren börjar, som jag 
minns med sådan glädje. Vi har massvis med 
fotografier som visar när pappa halvsitter, 
springer i luften med ryggen mot kameran eller 
när han har öppen mun och man verkligen 
kan se hur han är i slutet på meningen ”stilla, 
nu fotar kaaaameran”. 

De här fotografierna är så äkta och förmedlar 
verkligen härliga känslor, för herregud vad vi 
har skrattat och blivit irriterade på samma gång, 
när vi alla inser att vi måste göra om allt och ta 
ett nytt fotografi igen.

Vad vill jag då säga med det här? Jo, jag vill på-
minna mig själv och alla er som läser det här, 
om att allting inte alltid behöver vara så perfekt 
eller gå som planerat för att ge maximal effekt. 
Det kan ändå bli riktigt bra, och ofta bättre än 
väntat. Jag hade aldrig kommit ihåg den där 
stunden i skogen om det inte vore för att foto-
grafierna blev så misslyckade. Tack pappa för att 
du har sparat alla foton, framför allt de när du 
inte sitter där du ska. 

...och så till sist

Brita Lodén, bibliotekarie på Linköpings stadsbibliotek, tipsar om böckerna som håller 
dig sysselsatt hela sommaren. 

Krönikan skrivs den här gången av Lisa 
Johansson, vikarierande marknadskom-
munikatör på Leanlink.

Foto privat

Alla floder flyter mot havet
av Dorit Rabinyan
Liat och Hilmi möts i New York 
och förälskar sig i varandra. Så 
länge de bor i New York är det 
inga problem att Liat är judinna 
och israel bosatt i Tel Aviv, och 
Hilmi är palestinier och upp-
vuxen på Västbanken. Men hur 
ska det gå när de återvänder hem? 
En bitterljuv kärlekshistoria , men 
också om den olösliga konflikten 
om landet Israel. 

Granitmannen
av Sirpa Kähkönen
Ett par år efter den ryska revolu-
tionen flyttar det unga finländska 

paret Ilya och Klara till Sovjet-
unionen. De drivs av en stark 
idealism och tro på det land som 
de ser som ett paradis. Mötet med 
verkligheten blir svårt och ännu 
värre blir det när Lenin dör och 
Stalin kommer till makten. 

Mellan dig och mig
av Catherine Isaac 
Jessica uppfostrar sonen William 
på egen hand men när han är 
tio år åker hon till Frankrike för 
att ge William en chans att få 
lära känna sin pappa Adam. Hon 
hoppas de ska etablera en närmare 
relation än de hittills har haft. Vad 
hon inte berättar är att Adam kan 

Sommar
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komma att bli Williams ende för-
älder. 

Alma 
av Merete Mazzarella
I romanform får vi här följa en 
intressant verklig person; Alma 
Söderhjelm, Finlands första kvin-
nliga professor, skönlitterär för-
fattare, skribent som rörde sig i 
intressanta kretsar. Hon hade 
vänner och älskare som Hjalmar 
Bergman, Prins Wilhelm, Mau-
ritz Stiller och Albert Engström. 
Hon var en pionjärkvinna inom 
många områden men framgång 
har ett pris, vilket hon får till-
fälle att fundera över.

N  stalgibilden
Vill du se mer av Linköpings historia i bilder? Kika gärna in på 
Digitalt museum: https://digitaltmuseum.se/owners/S-BL

Flickor i Linköpings Allmänna Simsällskap har simträning. Året är 1905. I bakgrunden syns Linköpings kallbadhus, som låg intill 
Stångån i närheten av Drottningbron. Foto Okänd/Bild Linköping


